
 
                                                                                                              Jurovski Dol, 02.07.2010  
                                                                                                              Zadeva: 007-3/2010 
 

 

Z A P I S N I K  
 

27. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 

ki je bila v četrtek, 01.07.2010 ob 17. uri 

v prostorih sejne sobe občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

 

 

Prisotni: 

 
ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Alojz Andrejč, Branko Črnčec, Roman Črnčec, Ludvik 
Dajčman, Drago Korošec, Gregor Nudl, Dejan Simonič in Marija Šauperl. 
 
OSTALI PRISOTNI: Hermina Križovnik (Nadzorni odbor) 
 
OBČINSKA UPRAVA: Simona Črnčec, Samo Kristl in Jasna Senekovič. 
 
Župan Peter Škrlec je uvodoma pozdravil člane občinskega sveta, predsednico nadzornega 
odbora in prisotne zaposlene v občinski upravi.  
 
K točki 1 
Župan je v nadaljevanju ugotovil sklepčnost občinskega sveta, saj je bilo prisotnih osem 
članov občinskega sveta in predlagal spremenjeni dnevni red, in sicer, da se tretja točka 
predlaganega dnevnega reda pomakne proti koncu dnevnega reda, odvisno od prihoda Franca 
Knausa, predstavnika Saubermacherja Slovenija d.o.o., kateri se bo pridružil nekoliko 
kasneje, saj je prisoten na izredni seji občinskega sveta Občine Sv. Trojica v Slov. goricah: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
3. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah  
4. Statut Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava 
5. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah – druga obravnava 
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta nabave in prodaje nepremičnega 

premoženja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010 – druga obravnava 
7. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije 

k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah  

8. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart – skrajšan 
postopek 



9. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo – 
prva obravnava 

10. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Mariborski vodovod d.o.o. – prva obravnava 
11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
Sklep št. 259 
Na podlagi 27., 33. in 34. čl. Poslovnika občinskega sveta (MUV št. 7/07, 33/07), je Občinski 
svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 27. redni seji, dne 01.07.2010, soglasno sprejel 
dnevni red 27. redne seje Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah, s podanim 
predlogom župana.  
 
Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 

 

K točki 2 

Sklep št. 260 
Na podlagi 32. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
7/07, 33/07), je Občinski svet, na svoji 27. redni seji, dne 01.07.2010, sprejel zapisnik 26. 
redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slov. goricah, kot je bil zapisan.  
 

Prisotnih 8 članov (za 8) 
 
 
 
K točki 3 

Sklep št. 261 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS - (94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: 
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 
Odl.US: U-I-267/09-19) je občinski svet Občine Sveti Jurij v Slov. goricah na 27. redni seji, 
dne 01.07.2010, sprejel Statut, kot je bil predlagan.  
 

Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 

 

K točki 4: 

Sklep št. 262 
Na podlagi 16. člena Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07, 33/07) je 
Občinski svet  Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 27. redni seji, dne 01.07.2010 sprejel 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil predlagan.  
 
Prisotnih 8 članov (za 8) 
 
 
 
 
 
 
 



K točki 5: 

Sklep št. 263 
Na podlagi 11. čl. Zakona o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 
14/07), 15. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 
94/07, 55/09, 100/09 in 49/10), 29. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-
UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/08, 14/10) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 1/07, 33/07), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 27. redni seji, 
dne 01.07.2010, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta nabave in prodaje 
nepremičnega premoženja v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2010, kot je bil predlagan.  
 

 

Prisotnih 8 članov (za 7) 

                                (proti 1) 

 

 

K točki 6: 

Sklep št. 264 
Na podlagi 16. člena Statuta občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) je 
Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 27. redni seji, dne 01.07.2010 sprejel Sklep 
o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim 
sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, kot je bil 
predlagan.  
 

Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 

 

K točki 7 

Sklep št. 265 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007, 33/2007) in 
96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/2007, 
33/2007) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 27. redni seji, dne 
01.07.2010, sprejel Obvezno razlago Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini 
Lenart (za območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah), kot je predlagana.  
 
Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 

 

K točki 8 

Sklep št. 266 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno 
prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006), 149. člena Zakona o varstvu okolja 
/ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 
33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 70/2008, 108/2009-ZPNačrt-A, 108/2009), 3. člena 
Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 32/2007-UPB4, 17/2008 (21/2008-popr.), 
76/2008-ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009 Odl. US: U-I-56/08-15), Pravilnika o oskrbi s pitno 
vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, 41/2008) in 16. člena Statuta občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 27. 



redni seji dne 01.07.2010 sprejel Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, v prvi obravnavi. 
 
 

Prisotnih 8 članov (za 8) 

 
 

 

K točki 9 

Sklep št. 267 
Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009), 25. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 
127/2006-ZJZP), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 
65/2009-uradno prečiščeno besedilo) in 16. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 1/07, 33/07) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 27. redni seji, dne 
01.07.2010, sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Mariborski vodovod d.o.o., v prvi 
obravnavi.  
 

Prisotnih 8 članov (za 8) 

 

 

 

K točki 10 

Sklep št. 268 
Na podlagi 16. čl. Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/07, 33/07) je Občinski svet 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 27. redni seji, dne 01.07.2010 sprejel Sklep o 
sprejemu Poslovnega načrta izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v prvi obravnavi. Pripravljalcu 
Poslovnega načrta se posreduje predlagane spremembe s strani članov občinskega sveta.  
 

 

 

K točki 11 

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta  
Dejan Simonič je vprašal, kako poteka ureditev ceste Ketiš – Štandeker na Žitencah, povedal 
je, da so mulde cest na območju Žitenc precej zanemarjene in vprašal, ali se je glede na to, da 
je košnjo opravljal drug izvajalec, kaj privarčevalo. 
 
Župan Peter Škrlec je odgovoril, da je bil za košnjo sklenjen okvirni sporazum z izvajalcem g. 
Duhom iz Apač. Ob potrebi po košnji je izvajalec povedal, da bo lahko kosil šele čez en 
mesec, na prošnjo, da naj pokosi vsaj kritične odseke, je zaradi zdravstvenih težav tudi slednje 
odklonil. Košnjo je tako izvedel drug izvajalec, ki je računal za okrog 2.500 EUR manj od 
prejšnjega.  
 
Samo Kristl je glede čiščenja muld povedal, da je bilo v lanskem letu na občini več oseb, v 
okviru družbeno koristnega dela, ki so ta dela opravljala, letos teh delavcev nimamo. Podjetje 
CPM d.d. je za izvajanje teh del pretirano drago, zato čiščenje muld ni bilo izvedeno.  
 



Župan Peter Škrlec je glede ceste Ketiš – Štandeker povedal, da je cesta zajeta v Načrtu 
razvojnih programov, izvedla se bo razširitev, predračuni so pripravljeni, stekli pa so pogovori 
z županom Občine Sveta Ana, saj del ceste poteka tudi po njihovem območju.  
 
Dejan Simonič je povedal, da vidi problem predvsem v odvodnjavanju, podlaga ceste je bila 
sicer dobro narejena.  
  
Peter Škrlec je povedal, da se bo v nadaljevanju uredila tudi regionalna cesta od Ornika do 
križišča, in sicer s povsem novo in cenejšo tehniko graditve, katero bi mogoče lahko uporabili 
tudi na Žitencah.  
 
Drago Korošec je vprašal, ali je cesta, ki meji z občino Pesnica, izvzeta iz plana? 
 
Župan Peter Škrlec je povedal, da je omenjena cesta zajeta v Načrt razvojnih programov za 
leto 2011, predračuni so v izdelavi, potekajo tudi pogovori z županom občine Pesnica, kateri 
prav tako prejema pobude s strani njegovih in naših občanov za ureditev te ceste.  
 
Drago Korošec je opozoril na kritično točko na cesti, ki se sicer nahaja v občini Pesnica in 
vodi z naše občinske ceste na avtocesto. Predlagal je postavitev znakov ali ureditev jarkov.  
 
Župan Peter Škrlec je povedal, da je nekaj že zakoličeno, v obcestne jarke naj bi se položile 
cevi, sledil bi zasip, če se ne bo našla kakšna boljša ureditev.  
 
Drago Korošec je opozoril na dva hriba na cesti, ki meji z občino Pesnica, kjer bo potrebna 
posebej kakovostna ureditev, saj zmeraj ob nalivih odnese gramoz.  
 
Gregor Nudl je povedal, da občina Pesnica že ureja cesto v dolino ob začetku asfaltirane 
ceste. 
 
Drago Korošec je opozoril na dve luknji na cesti na Vardi, in sicer v gozdu, malo pred Pivcem 
in na mrežasto razpoko ter predlagal, da se zadevi sanirata.  
 
Roman Črnčec je dodal, da so vzdrževalna dela na cestah slaba in ni nobene kvalitete in 
predlagal, da naj bo potem tudi cena polovična.  
 
Drago Korošec je pripomnil, da se je včasih delalo malo hitreje, danes poteka vse počasi.  
 
Peter Škrlec je povedal, da ni zagovornik hitre gradnje, saj prihaja do preveč napak, kar se 
naredi, naj se naredi kvalitetno. Zavedati pa se je potrebno tudi vpliva terena oz. gibanja tal. 
Kot primer je navedel cesto mimo Verbošta in Šeferja, saj je dobro, da pripravljena cesta 
prezimi in se asfaltira spomladi.  
 
Samo Kristl je povedal, da bi projekt Prometna povezava urbanega središča z avtocesto 
potekal hitreje, vendar delo zadržujejo dela Telekoma Slovenije d.d. in Elektra Maribor d.d., 
ki polagajo infrastrukturo v zemljio.  
 
Marija Šauperl je povedala, da se velikokrat kaj izkoplje, se takšno pusti in nič ne naredi.  
 
Samo Kristl je dodal, da so se od lanskega maja naslavljale prošnje tako na Telekom kot na  
Elektro Maribor, da se sedaj lahko investicija dejansko izvaja.  



Roman Črnčec je povedal, da sedaj po košnji trave ob cestah opaža, da pokošeno in posušeno 
travo, ki ostane ob cestah, ob neurjih odnese v obcestne kanale, zato je predlagal, da se glede 
tega nekaj uredi.  
 
Peter Škrlec je povedal, da občina nima konkretnega vzvoda za lastnike, ki ne uredijo 
obcestnih površin, razen tega, da se izvede košnja s strani občine.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 1915 uri. 
 
 
Zapisnik sestavila: 
Jasna Senekovič 
                                                                                                                      
                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                    
                                                                                                          Peter Škrlec 
                                                                                                               Župan 
 


